
Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ 

обявява допълнителен прием на студенти за учебната 2020/2021 година 

Подаване на кандидатстудентски документи и записване: 

Всеки работен ден (без събота и неделя) от 27.07.2020 г.  (9:00 – 12:00 и 13:30 – 16:00) 

Университетски информационен център (УИЦ) - Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24, стая №13 

 
Легенда: ПУ  – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 
ДЗИ  – държавен зрелостен изпит  МИ  – международен изпит  
ВУ  – висше училище    КСИ  − кандидатстудентски изпит 
 
 
 
 

Факултет/Специалност 
I-ви вариант за класиране и прием: 

Оценка, получена по един от посочените начини 
II-ри вариант за класиране и прием: 

Оценка на допълнителен тест 

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

1. Екология и опазване на околната среда 
– редовна форма, държавна субсидия  
2. Биология 
– редовна и задочна форма, държавна субсидия  
3. Микробиология и вирусология 
– редовна форма, държавна субсидия  
4. Молекулярна биология 
– редовна форма, държавна субсидия  
5. Медицинска биология 
– редовна форма, държавна субсидия  
6. Фармацевтични биотехнологии –  
-  редовна форма, държавна субсидия 

ДЗИ по Биология и здравно образование, или Химия и 
опазване на околната среда или География и икономика 
или  
КСИ по Биология или Химия от ПУ  или друго ВУ 
или 
Сертификат от олимпиади или състезания по Биология 

Допълнителен изпит (тест) по биология на: 
       01.09., 03.09.2020 г. в УИЦ, Ректорат,  
                           от 10 до 14 ч. 
08.09., 10.09., 15.09., 17.09., 23.09.2020 г. в     

стая 131, Ректорат, от 10 до 14 ч. 
 

7. Биоинформатика 
– редовна форма, държавна субсидия  

ДЗИ по Биология и здравно образование, или Математика или 
География и икономика 
или 
КСИ по Биология, или Математика или Информатика от ПУ  или 
друго ВУ 
или 
Сертификат от олимпиади или състезания по Биология 
 
 

Допълнителен изпит (тест) по биология на: 
       01.09., 03.09.2020 г. в УИЦ, Ректорат,  
                           от 10 до 14 ч. 
08.09., 10.09., 15.09., 17.09., 23.09.2020 г. в     

стая 131, Ректорат, от 10 до 14 ч. 
 



ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

1. Обучение по природни науки в ПГ етап на УО  (без такса) 
 – редовна форма, държавна субсидия; 
2. Възобновяема енергия 
– редовна форма, платено обучение 
3. Инженерна физика 
  – редовна и задочна форма, платено обучение 
4. Медицинска физика  
  – редовна форма, платено обучение 
5. Технологии в телекомуникациите  
  – редовна и задочна форма, платено обучение  
6. Екоенергийни технологии  
  – редовна форма, платено обучение 
7. Автомобилна техника (База Смолян) 
– редовна форма, държавна субсидия 
– редовна форма, платено обучение 
8. Автомобилни ел.системи (База Смолян) 
  – редовна форма, платено обучение 
9. Машин.техника и технологии (База Смолян) 
– редовна форма, държавна субсидия 
– редовна форма, платено обучение 
10. Ел.снабдяване и ел.обзавеждане (База Смолян) 
– редовна форма, платено обучение 

ДЗИ по Физика и астрономия, или Математика, или Биология и 
здравно образование, или Химия и опазване на околната 
среда или Български език и литература  
или 
КСИ по тест събеседване по Физика, или Математика, или 
Биология, или Химия или Български език от ПУ или друго ВУ Кандидатите, които нямат оценки от ДЗИ, 

участващи в балообразуването, могат да се 
явят на тест-събеседване по физика. 
Информация относно провеждането на тест-
събеседването може да се получи на 
следните телефони: 
за база Пловдив 
0899223395 - проф. Райкова 
0886707802 - доц. Марекова 
за база Смолян 
0887984838 - Даниела Шехова 
0878370885 - Вили Райдовска 

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

1. Химия (без такса) 
  – редовна и задочна форма, държавна субсидия 
2. Медицинска химия (без такса) 
– редовна форма, държавна субсидия 
 
3. Химичен анализ и контрол на качеството (без такса) 
– редовна форма, държавна субсидия 
4. Компютърна химия (без такса) 
– редовна форма, държавна субсидия 
5. Химия с маркетинг (без такса) 
– редовна форма, държавна субсидия 
6. Химия и английски език (без такса) 
– редовна форма, държавна субсидия 

ДЗИ по Химия и опазване на околната среда, или Физика и 
астрономия, или Математика, или  Биология и здравно 
образование, или Български език и литература или Английски 
език 
или 
КСИ по Химия, или тест събеседване по Физика, или 
Математика, или Биология, или Български език или Английски 
език от ПУ или друго ВУ 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

1. Френска филология 
– редовна форма, държавна субсидия 
– редовна форма, платено обучение 

ДЗИ по Френски език  
или 
КСИ по Френски език от ПУ или друго ВУ 
или 

 



2. Приложна лингвистика (френски език с втори чужд 
език) 

– редовна форма, държавна субсидия 
  – редовна форма, платено обучение 

Сертификат от МИ по Френски език 

3. Българска филология 
  – редовна форма, платено обучение 
   –задочна форма, платено обучение 

ДЗИ по Български език и литература  
или 
КСИ по Български език 

 

4. Балканистика 
– редовна форма, държавна субсидия 
– редовна форма, платено обучение 

 

ДЗИ по Български език и литература,  или Английски език, или 
Немски език или Френски език  
или 
КСИ по Български език, или Английски език, или Немски език 
или Френски език от ПУ или друго ВУ  
или 
Сертификат от МИ по Новогръцки език, Английски език, 
Немски език или Френски език 

 

5. Славистика 
– редовна форма, държавна субсидия 
  – редовна форма, платено обучение 

ДЗИ по Български език и литература, или Английски език, или 
Немски език, или Френски език или Руски език или 
КСИ по Български език, или Английски език, или Немски език 
или Френски език от ПУ или друго ВУ 

 

6. Руска филология 
  – редовна и задочна форма, платено обучение 

ДЗИ по Руски език или Български език и литература  
или 
КСИ по Български език от ПУ или друго ВУ 

 

7. Английска филология 
– редовна форма, платено обучение 
8. Лингвистика с маркетинг (английски език и втори чужд) 
– редовна форма, платено обучение 
9. Лингвистика с информационни технологии (английски 

език с втори чужд език) 
– редовна форма, платено обучение 
10. Лингвистика с бизнес администрация (английски език и 

втори чужд език) 
– редовна форма, платено обучение 
11. Приложна лингвистика (английски език с втори чужд 

език) 
– редовна форма, платено обучение 

ДЗИ по Английски език  
или 
КСИ по Английки език  
или  
Сертификат от МИ по Английски език 

 

12. Приложна лингвистика (немски език с втори чужд език) 
– редовна форма, платено обучение 

 

ДЗИ по Немски език 
или 
КСИ по Немски език от ПУ или друго ВУ 
или 
Сертификат от МИ по Немски език 

 

13. Приложна лингвистика (испански език с втори чужд 
език) 

– редовна форма, платено обучение 

ДЗИ по Испански език  
или 
КСИ по Испански език от ПУ или друго ВУ 

 



или 
Сертификат от МИ по Испански език 

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

1. Документалистика и архивистика 
– редовна форма, държавна субсидия 
– задочна форма, платено обучение 
2. История 
– задочна форма, платено обучение 

ДЗИ по История и цивилизация, или Български език и 
литература, или Английски език, или Немски език, или 
Френски език, или Испански език, или Италиански език или 
Руски език 
или 
КСИ по История на България от ПУ  или друго ВУ 

Тест по История на България. 
Ще бъде проведен на 3, 10 и 17 август 2020 г. 
(понеделник) от 10.30 до 12.30 ч., в каб. 256А, 

Ректорат на ПУ. 

3. Европеистика 
– редовна форма, платено обучение  
 

 

ДЗИ по Български език и литература (единствено ако втория 
ДЗИ е по: Философия, чужд език, История и цивилизация или 
Математика) 
или 
КСИ по История на България, или Математика, или Английски 
език, или Немски език, или Френски език, или Испански език, 
или Български език или Психология от ПУ или друго ВУ 
или 
Сертификат от МИ по Английски език, Немски език, Френски 
език, Италиански език, Испански език или Руски език 

 

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ 

1. Национална сигурност 
  – редовна форма, платено обучение 

ДЗИ по Български език и литература, Математика или 
География и икономика  
или 
КСИ по Български език, Математика,  История на България или 
География на България от ПУ или друго ВУ 
 

 

2. Политология 
– редовна форма, платено обучение  

ДЗИ по Български език и литература, История и цивилизация 
или География и икономика  
или 
КСИ по История на България, или География на България, или 
Английски език, или Немски език или Френски език от ПУ или 
друго ВУ 
или 
Сертификат от МИ по Английски език, Немски език, Френски 
език 

 

 


